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Zákazka : "Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Čečehov“ okres Michalovce, vykonávaný  
                 v zmysle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z. 
 
Lokalita :  k.ú. Čečehov, č.808997, obec  Markovce, okres Michalovce, plocha vymedzená obvodom  
                 projektu JPÚ. 

 

 
 
 
 
 
ÚVOD 
 
Obsahom jednoduchých pozemkových úprav  
v katastrálnom území Čečehov je racionálne 
priestorové usporiadanie pozemkov v prospech 
obyvateľov marginalizovanej komunity 
v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany 
životného prostredia a tvorby územného systému 
ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej 
krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami 
moderného poľnohospodárstva a podpory rozvoja 
vidieka (zákon NR SR 330/1991 Z.z.).  
Usporiadaním pozemkov prostredníctvom JPÚ sa 
rozumie stav, kedy sa vlastníkom dotknutých 
pozemkov stane obec. Obec nesmie pozemok pod 
osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu pozemku 
pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva 
obyvateľovi tohto obydlia.  
Otázka usporiadania pozemkov v marginalizovaných  
komunitách sa významne dotýka pretrvávajúceho 
spoločenského problému, ktorým je neusporiadaný 
stav pozemkov pod obydliami v marginalizovaných  
komunitách. Usporiadanie pozemkov v prospech 
obyvateľov marginalizovaných  komunít je jediným  
zo základných predpokladov pre sociálno-ekonomickú 
integráciu marginalizovaných  komunít do spoločnosti, 
ktorá je úzko spojená s pocitom bezpečia domova, zlepšením etnických vzťahov vďaka odstráneniu 
stavu, kedy majitelia pozemkov nemôžu používať a nakladať so svojím vlastníctvom, a je 
predpokladom k pokojnému spolužitiu majority s minoritou. 
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Hlavnými úlohami projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov sú: 
· usporiadanie pozemkov pod obydliami 
· zlepšenie stavu cestnej siete, verejných a spoločných zariadení 
· položenie základu ďalšieho rozvoja vidieka 
 
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia  sa vypracúvajú v projektu jednoduchých 
pozemkových úprav v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám 
ďalšieho konania o pozemkových úpravách. 
 
Hlavným cieľom VZFUÚ je stanovenie pravidiel optimálneho spôsobu užívania a hospodárenia  
v krajine v zmysle priestorového a funkčného členenia územia. VZFUÚ navrhujú spôsob nového 
funkčného využívania územia v obvode pozemkových úprav, ako aj infraštruktúru vidieckej krajiny 
formou technických, biologických, ekologických, ekonomických a právnych opatrení, pričom 
zohľadňujú záujmy vlastníkov, hospodárske obvody subjektov hospodáriacich na pôde, potrebu 
ochrany životného prostredia a zámery využitia územia.  
 
Výsledkom VZFUÚ je teda vymedzenie kostry spoločných zariadení a opatrení a verejných 
zariadení a opatrení. Táto kostra je tvorená existujúcimi zariadeniami a opatreniami, ktoré sa 
ponechávajú bez zmeny alebo sú navrhnuté na rekonštrukciu, dotvorenie, dobudovanie, revitalizáciu 
a novými zariadeniami a opatreniami. 
 
Základné typy funkčného využívania plôch z pohľadu pozemkových úprav sú: 
produkčné, ochranné, regulačné, dopravné a technické, pričom jedna plocha môže popri prioritnej 
funkcii zastávať aj ďalšiu. Opatrenia sú navrhované s cieľom zabezpečiť najvhodnejší spôsob 
využitia daného územia. 
Dokumentácia VZFUÚ územia predstavuje podklad pre ďalšie etapy projektu – najmä 
zásady pre umiestnenie pozemkov a plán verejných a spoločných zariadení. 
Vo všeobecných zásadách je navrhovaný spôsob funkčného využívania územia v obvode projektu 
pozemkových úprav pre vymedzené bloky, ako aj potrebné opatrenia na zabezpečenie vhodného 
poľnohospodárskeho využívania krajiny – hydrologické, protierózne, biologické a ekologické, 
organizačné opatrenia. 
 
V rámci VZFUÚ sú rozdelené všetky plochy na: 
• Produkčné plochy určené na projektovanie nových pozemkov (prejdú do vlastníctva vlastníkov    
  pôvodných pozemkov, v tomto prípade na obec) 
• Spoločné zariadenia a opatrenia – slúžia na uspokojovanie potrieb účastníkov PÚ, zlepšenie  
  ekologickej stability územia, úpravu vodného režimu atď. 
• Verejné zariadenia a opatrenia – slúžia spravidla právnickým osobám, správcom majetku a  
  zariadení štátu (štátne cesty, vodohosp. zariadenia, železnice atď.) 
 
PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 
 
Podkladom pre vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
projektu jednoduchých pozemkových úprav boli doteraz spracované dostupné podklady a záväzné 
podklady pre riešené územie: 
• výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
• údaje registra pôvodného stavu 
• program rozvoja obce 
• vyjadrenia dotknutých orgánov v prípravnom konaní 
Technicky boli VZFUÚ spracované ako jednoduchý geoinformačný systém tvorený súborom vo 
formáte VGI s vrstvou KLADPROJ, ktorá obsahuje objekty (plochy) vytvorené účelovým mapovaním 
polohopisu a schválené v komisionálnom šetrení zmien druhov pozemkov, ktoré sú doplnené  
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o navrhnuté spoločné a verejné zariadenia a opatrenia. K objektom sú pripojené atribúty popisujúce 
funkčné využitie plochy, druh pozemku, typ navrhovaného opatrenia a ďalšie. 
Hlavným grafickým dokumentom VZFUÚ v analógovej podobe je Návrh funkčného využitia územia 
(Plán VZFUÚ), ktorý zobrazuje obvod PPÚ rozčlenený na jednotlivé plochy (objekty vrstvy 
KLADPROJ) podľa ich funkčného využitia – ich podrobný popis je v tabuľkovej časti.  
 
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 

Čečehov sa nachádzajú v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na východnom 
nánosovom vale rieky Laborec južne od vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V katastri obce sa 
nenachádzajú lesné porasty, je to skôr poľnohospodárska obec. 
Územie je prevažne rovinaté  s priemernou nadmorskou výškou 105 m n.m.  
Územie má prevažne poľnohospodársky charakter s ornou pôdou a z časti pasienkami. Priemysel 
sa v danom území nenachádza. 
 
 
STAV V OBVODE JPÚ 
 
Na podklade účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav a 
rekognoskácie územia bola vytvorená mapa súčasného využitia pozemkov.  
Základné prvky územia tvorí spoločný dvor, na ktorom sa nachádzajú štyri stavby, s ktorých ani 
jedna nie je zapísaná v katastri nehnuteľností. Poľnohospodársky územie nie je využívané. 
 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA - SÚČASNÝ STAV 
 
Územie v obvode JPÚ je napojené na cestu III. triedy č.3770 v správe SC KSK - MI . 
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SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA - NOVÝ STAV 
 
V území obvodu JPÚ sa ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia nenavrhujú. 
 
BILANCIE A VÝPOČET PRÍSPEVKU PRE SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 
 
Nakoľko v území obvodu JPÚ sa spoločné zariadenia a opatrenia nenavrhujú,  príspevok  
na spoločné zariadenia a opatrenia je 0%. 
 
 

              
                          BILANCIA DRUHOV POZEMKOV 
  Výsledná sumarizácia výmer druhov pozemkov doterajšieho a nového stavu 

Druh pozemku 
     DP podľa C      
KN pre PPÚ    

      DP po 
zameraní v 
PPÚ   

                  
Zmeny   

  výmera v m2 
podiel 

v %%%% výmera v m2 podiel v %%%% rozdiel v m2 rozdiel v % 
Orná pôda   456 22,1       0    0,0  -456,0  -22,1 

Zastavané plochy 1606 77,9 2062 100,0 +456,0 +22,1 

Spolu: 2062 100,0 2062 100,0       0,0      0,0 

 
ZÁVER 
 

Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých 
pozemkových úprav nahrádzajú podľa zákona o pozemkových úpravách rozhodnutie o využití 
územia. 
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav musia byť 
objektívnym nástrojom zohľadnenia verejného záujmu, skupinových a individuálnych záujmov 
účastníkov pozemkových úprav o trvalo udržateľné využívanie územia. Zmysel sceľovania 
pozemkov a vlastníckych podielov k pozemkom musí byť podmienený posúdením vhodnosti 
súčasných aktivít v krajine a napĺňaním reálnych potrieb účastníkov pozemkových úprav vo forme 
určujúcich zámerov využitia krajiny.  
JPÚ sa môžu stať začiatkom rozvoja marginalizovanej osady, lebo veľmi ťažko sa niečo robí na 
pozemkoch, ktoré nie sú vlastnícky usporiadané. Nedá sa tam vybudovať základná infraštruktúra, 
legalizovať domy  a podobne. 
  
 
 
 

Vo Vinnom  14.01.2021                                    Spracoval:  Ing. Eduard Treščák 
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Autorizačne overil : 
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